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PENDAHULUAN 

 

Allah  berfirman : 

                               

                     

“ Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi 
dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”  ( QS At Taubah : 122 )  
 

Tujuan Perjalanan Disisi Ahli Hadits 

Yang paling utama : 

1. Mendapatkan hadits 

2. Tatsabut hadits ( mencek riwayat ) 

3. Mencari sanad yang tinggi 

4. Membahas perihal rawi hadits 

5. Saling bertukar informasi tentang “ kritik “ terhadap hadits dan penyakit penyakitnya. 

 

Diantara faidah faidah yang lain : 

1. Menguatkan pondasi ilmiyah. Berkata Ibnu Khaldun rahimahullah : “ Bahwasanya berjalan 

untuk menuntut ilmu dan bertemu para ulama akan menambah kesempurnaan didalam 

proses belajar. “  

2. Menyebarkan ilmu yang telah didapatkan oleh seorang alim 

3. Akan menambah kepada pengetahuan umum yang lainnya 

4. Menambahkan kemuliaan dan kesempurnaan diri 

5. Biaya perjalanannya akan dihitung sebagai shadaqah – apabila dia ikhlas. 

 

Adab Bepergian Didalam Menuntut Ilmu 

1. Mendahulukan mendengar dari ulama ulama yang ada didaerahnya sebelum bepergian 

kedaerah lain, janganlah dia enggan untuk menuntut ilmu dari ulama ulama yang ada 

didaerahnya. Apabila telah menyelesaikan menuntut ilmu dari ulama ulama didaerahnya 

maka bersungguh sungguhlah untuk mulai bepergian guna menuntut ilmu. 
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2. Bersungguh sungguh untuk memilih tujuan kemana akan pergi guna mengambil manfaat 

dan keutamaan dari para ulama. 

3. Memiliki kesungguhan untuk banyak mendengar hadits dibandingkan kesungguhan 

memperbanyak guru ( yakni memperbanyak sanad ), karena maksud asal dari bepergian 

menuntut ilmu adalah dirayah bukan semata mata riwayah. 

4. Saling mudzakarah bersama para peneliti, agar ilmu yang didapatkan semakin kuat dan bisa 

juga dia mendapatkan faidah dari temannya dimana dia tidak mendengarkan dari gurunya. 

5. Memperhatikan adab adab safar, diantaranya yang paling penting : terus menerus berada 

diatas keta’atan, ibadah, mengingat Allah, berhati hati terhadap harta, sabar, bersifat 

santun dan adab adab lain. Karena dengan ini semua akan menghasilkan kebaikan yang 

amat besar bagi jiwa dan juga mendidiknya. 

 

Ada sebuah kitab yang sangat berharga dalam hal ini – yakni Ar Rihlah Fiy Thalabil Hadits 

sebuah kitab yang disusun oleh Al Imam A Khathib Al Baghdadiy rahimahullah didalam 

menjelaskan perjalanan para ulama untuk mencari hadits. 

 

 Saya berusaha menarik faidah faidah dari kitab tersebut sesuai dengan apa yang saya mampu 

dan kitab yang saya jadikan panduan adalah terbitan Daar Ibnul Jauziy Mesir 1432 H 

sebagaimana covernya bisa dilihat diatas, serta  dikomparasi dengan versi digital dari Maktabah 

Syamillah. 

 

Semoga yang sedikit ini mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah  - inilah yang dimudahkan 

oleh Allah  bagi saya, semuanya atas nikmatNya, semoga Allah memberikan kita rezeki 

berupa ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan dalam ucapan dan amalan. 

 

 

Yang sangat memerlukan ampunan Rabbnya 

Abu Asma Andre 

13 Jumadil Akhir 1439 H 

Griya Fajar Madani – Komplek TNI AL Ciangsana 
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Penyebutan Tentang Perjalanan Menuntut Ilmu Hadits 

Perintah, Bersemangat Dan Penjelasan Tentang Keutamaannya 

 

1/4. Rasulullah  bersabda :  

ًََهبِئَكَخ َنَزَعُغ َأِجَُِحِزَهب ِسّظب  ٌَّ اْن ٍِ ُطُشِق اْنَجَُِّخ، َوِإ ِّ َطِشًٌمب ِي ًّب َعَهَك ِث ِّ ِػْه ٍِ َعَهَك َطِشًٌمب ٌَْطُهُت ِفٍ َي

ٌَّ اْنَؼبِنَى  ًَِش َنٍَِهَخ اْنَجِذِس َػَهى َعبِئِش اْنَكَىاِكِت، َوِإ َّ َفِعَم اْنَؼبِنِى َػَهى اْنَؼبِثِذ َكَفِعِم اْنَم ِنَطبِنِت اْنِؼْهِى، َوِإ

ًَبَء  ٌَّ اْنُؼَه ًَبِء، ِإ ٌِ ِفً َجِىِف اْن ًٍِء َحزَّى اْنِحٍَزب ٍِ ِفً اْنَأِسِض، َوُكمُّ َش ًََىاِد َوَي ٍِ ِفً انغَّ ُّ َي َنٍَِغَزِغِفُش َن

ُِ َأَخَز ِثَحٍظ َواِفٍش ٍِ َأَخَز ًَ ًّب، َوَأِوَسُثىا اْنِؼْهَى َف َْ ٌَّ اْنَأَِِجٍَبَء َنِى ٌَُىسُِّثىا ِدٌَُبّسا، َوَنب ِدِس  َوَسَثُخ اْنَأَِِجٍَبِء، ِإ

“ Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu maka sesungguhnya dia sedang menempuh perjalanan 

dari jalan jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya dengan sebab ridha 

kepada penuntut ilmu. Keutamaan seorang ‘alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan 

purnama diatas bintang bintang. Dan seorang ‘alim akan dimintakan ampunan untuknya oleh 

penghuni langi dan bumi serta seluruhnya sampai ikan ikan yang ada didalam air. ‘Ulama adalah 

pewaris para nabi, dan nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham. Mereka mewarisi ilmu, siapa 

yang mengambil warisan ilmu tersebut maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang 

amat banyak. “ 

 

2/8. Abu Yahyaa Zakariyaa bin Yahyaa As Saajiy rahimahullah berkata :  

ٌّ ُيزََّهْى ِفً  ٌَ َيَؼَُب َسُجٌم َيبِج ًَ، َوَكب ًَِش ًَُحذِِّثنَي َفَأِعَشِػَُب اْن ًِِشً ِفً َأِصلَِّخ اْنَجِصَشِح ِإَنى َثبِة َثِؼِط اْن ُكَُّب ََ

ِّ، َفَمبَل ِّ َحزَّى : ِدٌُِ ٍِ َيِىِظِؼ ًَب َصاَل ِي ًُِغَزِهِضِا، َف َْب، َكبْن ًََهبِئَكِخ َنب َرْكِغُشو ٍِ َأِجَُِحِخ اْن اِسَفُؼىا َأِسُجَهُكِى َػ

ُِ َوَعَمَط  َجفَِّذ ِسِجَهب

“ Kami sedang berjalan digang gang Bashrah untuk menuju rumah sebagian ahli hadits, lalu aku 

mempercepat jalanku. Dan pada saat tersebut bersama kami ada seorang laki laki yang 

tertuduh agamanya dia berkata :  “Angkat kaki kaki kalian dari sayap sayap malaikat dan 

janganlah mematahkan sayap malaikat -  dimana dia berkata tersebut maksudnya untuk 
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mengolok olok – dan tidaklah bisa bergeser kakinya sampai kering kedua kakinya dan akhirnya 

dia jatuh.”  

 

3/ 11. Ikrimah rahimahullah berkata : Ibnu ‘Abbas  berkata tentang firman Allah : 

{ٌَ  «ُِْى َطَهَجُخ اْنَحِذٌِث»: َلبَل [112: انزىثخ] {انغَّبِئُحى

ٌَ   “ .merekalah pencari hadits ( mengembara demi ilmu agama ) انغَّبِئُحى

 

4/ 15. Ibrahim bin Adhaam rahimahullah berkata :  

ِِ اْنُأيَِّخ ِثِشِحَهِخ َأِصَحبِة اْنَحِذٌِث  َِْز  ٍِ َّ َرَؼبَنى ٌَِشَفُغ اْنَجَهبَء َػ ٌَّ انهَّ ِإ

“ Sesungguhnya Allah  mengangkat bencana dari ummat ini dengan sebab perjalan para 

ulama ahli hadits.”  

 

5/16. Zakariyaa bin ‘Adiy rahimahullah berkata : aku bermimpi melihat Ibnul Mubaarak dan 

berkata kepadanya : “ Apa yang Rabbmu lakukan untukmu ? “ Ibnul Mubaarak berkata : 

 َغَفَش ِنً ِثِشِحَهِزً ِفً اْنَحِذٌِث

“ Dia mengampuniku dengan sebab perjalananku didalam mencari hadits.” 

 

6/21. Abul ‘Aliyaah rahimahullah berkata : 

ًَب ََِشَظى َحزَّى  ًَِذٌَُِخ ِثبْنَجِصَشِح، َف ِّ َوَعهََّى ِثبْن ِّ َصهَّى اهلُل َػَهٍِ ٍِ َأِصَحبِة، َسُعىِل انهَّ ًَُغ ِثبنشَِّواٌَِخ َػ ُكَُّب ََِغ

ًِِؼَُب ِيُُِهِى ُِْى َفَغ  َأَرٍَُِب

“ Kami mendengar riwayat dari shahabat Rasulullah  di kota Bashrah, dan kami tidak ridha 

sampai kami mendatangi mereka dan mendengar dari mereka secara langsung.” 

 

7/ 22. Abul ‘Aliyaah rahimahullah berkata : 

ًُِذ  ًَُهب َأَل ُِ ٌُِمٍ ٌْ َأِجِذ ُّ، َفِئ ُّ َصَهبَر ُّ َفَأوَُّل َيب َأْفَزِمُذ ِيُِ ًََغ ِيُِ ُكُُِذ َأِسَحُم ِإَنى انشَُّجِم َيِغرَيَح َأٌَّبٍو؛ َنَأِع

ُّ، َوُلْهُذ ًَِغ ِيُِ ُِ ٌَُعٍِِّؼَهب َسَجِؼُذ، َوَنِى َأِع ٌْ َأِجِذ ُّ، َوِإ ًِِؼُذ ِيُِ  َُْى ِنَغٍِِش انصََّهبِح َأِظٍَُغ: َوَع
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“ Aku berjalan sekian lama menuju seorang laki laki guna mendengarkan haditsnya, adapun 

yang pertama aku lihat adalah sikapnya terhadap shalat, apabila aku jumpai dia menegakkan 

shalat maka aku mengambil dan mendengar haditsnya, maka apabila aku jumpai dia melalaikan 

shalat maka aku kembali ( tidak mengambil hadits darinya – pent ) dan aku berkata : “ Apabila 

shalatnya saja sudah dilalaikan maka yang selainnya akan lebih lalai.”  

 

8/25. Abdullah bin Mas’ud  berkata : 

 ِّ ِّ َوَعهََّى ِثِعّؼب َوَعِجِؼنَي ُعىَسًح، َوَنِى َأِػَهُى َأَحّذا َأِػَهُى ِثِكَزبِة انهَّ ِّ َصهَّى اهلُل َػَهٍِ ٍِ ِفً َسُعىِل انهَّ َنَمِذ َلَشْأُد ِي

ُّ ِّ َنَأَرٍُِز  ِيًُِّ ُرجَّهُِّغًُِ اْنِئِثُم ِإَنٍِ

“ Aku membaca dihadapan Rasulullah  sekitar 70 surat, andai aku mengetahui ada seseorang 

yang lebih mengetahui tentang Al Qur-an dibanding diriku dan perjalanan menujunya bisa 

ditempuh dengan unta maka aku akan mendatanginya.” 

 

9/27. Asy Sya’biy rahimahullah berkata :  

 َّ ِِ َسَأٌُِذ َأ ًُِش ٍِ ُػ ُّ ِي ًَب ٌَِغَزْمِجُه ُّ ِفٍ ًٍَخ َرَُِفُؼ ٍِ َفَحِفَظ َكِه ًَ ٍِ َأْلَصى انشَّبِو ِإَنى َأْلَصى اْنٍَ َّ َسُجًهب َعبَفَش ِي َنِى َأ

ُِ َنب ٌَِعٍُغ  َعَفَش

“ Andai ada seseorang yang berjalan dari kota di Syam menuju salah satu kota di Yaman untuk 

menghafalkan kalimat yang membawa manfaat atasnya dengan menghabiskan umurnya, aku 

memandang bahwa perjalanannya tidak sia sia.” 
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Kisah Perjalanan Nabi Musa  Untuk Menuntut Ilmu  

 

Setelah Al Imam Al Khathib Al Baghdadiy rahimahullah membawakan kisah Nabi Musa  

bersama Nabi Khidir 1, beliau berkata : 

لبل ثؼط أْم انؼهى إٌ فًٍب ػبَبِ يىعى يٍ انذأة وانغفش وصّّ ػهٍّ يٍ انزىاظغ واخلعىع نهخعش ثؼذ يؼبَبح لصذِ يغ حمم 

يىعى يٍ اهلل ويىظؼّ يٍ كشايزّ، وششف َجىرّ دالنخ ػهى اسرفبع لذس انؼهى، وػهى يُضنخ أْهّ، وحغٍ انزىاظغ دلٍ ٌهزًظ يُّ 

وٌؤخز ػُّ، ونى اسرفغ ػٍ انزىاظغ دلخهىق أحذ ثبسرفبع دسجخ، ومسى يُضنخ نغجك إىل رنك يىعى، فهًب أظهش اجلذ واالجزهبد، 

واالَضػبج ػٍ انىطٍ واحلشص ػٍ االعزفبدح يغ االػزشاف ثبحلبجخ إىل أٌ ٌصم يٍ انؼهى إىل يب ْى غبئت ػُّ دل ػهى أَّ نٍظ يف 

 اخلهك يٍ ٌؼهى ػهى ْزِ احلبل، وال ٌكّّ ػُهب

“ Berkata sebagian ahli ilmu : “ Ketekunan dan perjalanan yang dilakukan Musa serta 

kesabarannya untuk mencari ilmu, ditambah dengan sikap tawadhu dan kerendahan hatinya 

kepada Khadhir, juga kesulitan yang dialami Musa untuk menemuinya, padahal Musa memiliki 

kedudukan yang tinggi disisi Allah  dan dia juga seorang Nabi yang mulia, semua ini 

menunjukkan ketinggian derajat ilmu dan keluhuran kedudukan pemiliknya, serta keharusan 

bertawadhu kepada pemilik ilmu, dimana ilmu dicari dan diambil darinya. 

 

Seandainya ada seseorang yang menolak bersikap tawadhu kepada makhluk dengan alasan 

kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia, niscaya orang yang paling berhak disana adalah 

Musa. Keseriusan, kesungguhan dan kesanggupannya meninggalkan negeri untuk bertemu 

dengan orang yang bisa diharapkan diambil ilmunya, disertai dengan pengakuan kebutuhannya 

kepada ilmu yang ingin diraih dimana sebelumnya dia tidak memiliki ilmu tersebut, maka hal ini 

menunjukkan tidak ada yang lebih tinggi dan lebih besar dari kedudukan sebagai ahli ilmu.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Sebagaimana bisa dilihat dalam Shahih Al Bukhari – Shahih Muslim dan yang lainnya. 



faidah dari kitab Ar Rihlah Fiy Thalabil Hadits 

 
maktabah abu asma andre         8 
 

Para Shahabat  Menempuh Perjalanan Untuk Mencari Satu Hadits 

 

10/31. Dari ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil rahimahullah yang berkata : 

ُّ َلبَل ِّ َحذََّث ٍَ َػِجِذ انهَّ َّ َجبِثَش ِث ِّ َوَعهََّى َحِذٌٌث : َأ ِّ َصهَّى اهلُل َػَهٍِ ٍِ َأِصَحبِة َسُعىِل انهَّ ٍِ َسُجٍم ِي َثَهَغًُِ َػ

ُّ َلبَل ُّ ِيُِ ًَِؼ ِّ َوَعهََّى َنِى َأِع ِّ َصهَّى اهلُل َػَهٍِ ٍِ َسُعىِل انهَّ ُّ ِي ًَِؼ ِّ َسِحِهً َفِغِشُد : َع َفبِثَزِؼُذ َثِؼرّيا َفَشَذِدُد َػَهٍِ

ٍُ ُأٍٍََِظ اْنَأََِصبِسيُّ، َلبَل ِّ ِث َُْى َػِجُذ انهَّ ِّ َشِهّشا َحزَّى أَرٍُِذ انشَّبَو، َفِئَرا  ِّ أٌ َجبِثّشا َػَهى : ِإَنٍِ َفَأِسَعْهُذ ِإَنٍِ

ًَّ انشَُّعىُل َفَمبَل: اْنَجبِة، َلبَل ِّ؟، َفُمْهُذ: َفَشَجَغ ِإَن ٍُ َػِجِذ انهَّ ِّ، َفَخَشَج : َََؼِى، َلبَل: َجبِثُش ِث َفَشَجَغ انشَُّعىُل ِإَنٍِ

ُّ، َلبَل َّ َفبِػَزََُمًُِ َواِػَزَُْمُز ِّ َوَعهََّى ِفً : ُلْهُذ: ِإَن ِّ َصهَّى اهلُل َػَهٍِ ٍِ َسُعىِل انهَّ ُّ ِي ًِِؼَز َحِذٌٌث َثَهَغًُِ َأَََّك َع

ُّ، َفَمبَل ًََؼ ٌْ َأِع ًُىَد َلِجَم َأ ٌْ َأُيىُد َأِو َر ُّ َفَخِشٍُذ َأ ًَِؼ ًََظبِنِى َنِى َأِع ِّ : اْن ِّ َصهَّى اهلُل َػَهٍِ ًِِؼُذ َسُعىَل انهَّ َع

ًّب ُلْهُذ: " َوَعهََّى ٌَُمىُل ِِ ِإَنى انشَّبِو ُػَشاًح ُغِشًنب ُثِه ُّ انَُّبَط َلبَل َوَأِوَيَأ ِثٍَِذ ُّ اْنِؼَجبَد َأِو َلبَل ٌَِحُشُش انهَّ : ٌَِحُشُش انهَّ

ًّب؟ َلبَل ًٌِء، َلبَل: َيب ُثِه ٍِ َلُشَة: َنٍَِظ َيَؼُهِى َش ُّ َي ًَُؼ ًَب ٌَِغ ٍِ َثُؼَذ َك ُّ ِي ًَُؼ ًَِهُك : َفٍَُُبِدٌِهِى ِثَصِىٍد ٌَِغ َأََب اْن

ًٍَخ، َوَنب ٌََُِجِغً  ًَْظِه ُّ ِث ِِْم انَُّبُس ٌَْطُهُج ٍِ َأ ٌْ ٌَِذُخَم اْنَجََُّخ، َوَأَحٍذ ِي ِِْم اْنَجَُِّخ َأ ٍِ َأ ٌُ َنب ٌََُِجِغً ِنَأَحٍذ ِي َأََب انذٌََّّب

ًَِخ، َلبَل ًٍَخ َحزَّى انهَّْط ًَْظِه ُّ ِث ِِْم اْنَجَُِّخ ٌَْطُهُج ٍِ َأ ِِْم انَُّبِس ٌَِذُخُم انَُّبَس، َوَأَحٍذ ِي ٍِ َأ َُْى؟ : ِنَأَحٍذ ِي ُلْهَُب َكٍَِف 

ًّب َلبَل ِثبْنَحَغَُبِد َوانغٍََِّّئبِد َّ َرَؼبَنى ُػَشاًح ُغِشًنب ُثِه ًَب ََْأِرً انهَّ  َوِإََّ

Bahwasanya Jabir bin ‘Abdillah   menceritakan kepadanya : “ Telah sampai kepadaku sebuah 

hadits dari seseorang shahabat yang langsung mendengarnya dari Rasulullah  sedangkan aku 

tidak mendengarnya. Lalu aku membeli seekor unta dan kupersiapkan bekalku lalu aku 

berangkat menemuinya selama satu bulan perjalanan sehingga aku sampai di negeri Syam.  

Ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Unais Al Anshariy . Aku berkata kepada penjaga 

pintu rumahnya sampaikan kepada tuanmu bahwasanya Jabir ada di depan pintu. 
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Setelah masuk kedalam rumah – maka penjaga pintu tersebut kembali dan bertanya : Jabir bin 

‘Abdillah ? aku berkata : “ Iya. “ Kemudian keluarlah Abdullah dengan tergesa gesa dan dia 

memelukku maka akupun memeluknya. 

 

Aku berkata kepadanya : “ Hadits apakah yang kaudengar langsung dari Rasulullah  tentang 

masalah qishsash atas perbuatan kezhaliman yang aku tidak mendengarnya. Aku khawatir 

engkau lebih dahulu meninggal ataupun aku yang lebih dahulu meninggal sebelum aku sempat 

mendengarnya. 

 

Abdullah bin ‘Unais  berkata : “ Saya mendengar Rasulullah  bersabda : “ Manusia atau 

hamba akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan ‘urah ( tidak berpakaian – pent ), 

ghurla ( tidak berkhitan – pent ) dan buhma.”  Aku ( Jabir – pent )  berkata : “ Apa yang 

dimaksud dengan buhma ? “ Abdullah berkata : “ Tidak memiliki apapun.”  

 

Kemudian Allah  memanggil mereka dengan suara yang bisa didengar dari jauh sebagaimana 

bisa pula didengar dari dekat : “ Aku adalah Raja, Aku adalah Ad Dayyan ( Yang Maha 

memperhitungkan dan membalas amalan hamba ), tidaklah patut bagi siapapun dari kalangan 

penghuni surga untuk masuk kedalam surga sedangkan masih ada penghuni neraka yang akan 

mengajukan tuntutan atas kezhalimannya, dan tidaklah patut bagi siapapun dari kalangan 

penghuni neraka untuk masuk kedalam neraka sedangkan masih ada penghuni surga yang 

tertuntut untuk menyelesaikan kezhalimannya, walaupun bentuk kezhaliman tersebut hanya 

sebuah tamparan. 

 

Kami bertanya : “ Bagaimana cara menunaikan hak mereka sedangkan kita menemui Allah 

dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan dan tidak memiliki apapun ? “  

 

Nabi  menjawab : “ Dibayar dengan kebaikan dan kejelekan yang kita miliki.” 
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Penyebutan Riwayat Para Tabi’in dan Generasi Sesudahnya 

 Menempuh Perjalanan Untuk Mencari Satu Hadits 

 

11/41.  Malik rahimahullah berkata :  

ًَُغٍِِّت ٍُ اْن ًَ ِفً َطَهِت اْنَحِذٌِث اْنَىاِحِذ : َلبَل َعِؼٍُذ ِث ٌْ ُكُُِذ َنَأِعرُي اْنَأٌَّبَو َوانهٍََّبِن ِإ

Berkata Sa’id bin Musayyib : “ Saya menempuh perjalanan sehari semalam untuk mencari 

satuhadits.” 

 

12/53. Abu Qilabah rahimahullah berkata : 

ًُِذ ًَِذٌَُِخ ِفً َأَل ُّ َثَهَغًُِ َسُجٍم َلُذوُو ِإنَّب َحبَجٌخ ِثَهب ِنً َيب َثَهبًثب اْن َّ َفَجَهَغًُِ َحِذٌٌث، َػُِ ًُِذ ٌَْمَذُو َأََّ  َحزَّى َفَأَل

ِّ َفَحذََّثًُِ َلِذَو  «ِث

“ Aku bermukim di Madinah selama tiga – ( wallahu ‘alam tiga apa – pent ), disana aku tidak 

memiliki keperluan apapun, selain menunggu kedatangan seorang laki-laki, yang aku bisa 

mendengar hadits darinya. Dan dia memberitahukan kepadaku bahwa dia akan datang. Maka 

aku tetap tinggal disana, sampai dia datang dan menyampaikan hadits kepadaku." 

 

13/54.   Abu Qilabah rahimahullah  berkata : 

ُّ ُّ ِيُِ ًَُؼ ُِ َحِذٌٌث، َفَأِع ًَِذٌَُِخ َثَهبًثب َيبِنً َحبَجٌخ ِإنَّب َسُجٌم ٌَْمَذُو ِػَُِذ ًُِذ ِثبْن   َنَمِذ َأَل

"Aku pernah tinggal di kota Madinah selama tiga – ( wallahu ‘alam tiga apa – pent )  dan tidak 

ada kebutuhanku disana kecuali untuk sebuah kebutuhan yakni menunggu seseorang yang 

datang dan disisinya ada hadits sehingga aku bisa mendengar hadits tersebut darinya.” 

 

14/57.  Dari Busr bin ‘Ubaidillah Al Hadhramiy rahimahullah  berkata  : 

ًََؼّ ٍَ اْنَأِيَصبِس ِفً اْنَحِذٌِث اْنَىاِحِذ ِنَأِع ًِِصِش ِي ٌْ ُكُُِذ َنَأِسَكُت ِإَنى اْن   ِإ

“ Saya pernah mengendarai tunggangan menuju suatu kota dari kota kota untuk hadits satu 

yang ingin aku dengar.” 
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Penyebutan Riwayat Perjalanan Menuju Syaikh Untuk Mendapatkan Sanad Yang Tinggi Dan 

Syaikh Sebelum Diambil Riwayatnya 

 

15/69.   Zaid bin Wahb rahimahullah berkata :  

ِّ َوَعهََّى، َفُمِجَط َوَأََب ِفً انطَِّشٌِك ِّ َصهَّى اهلُل َػَهٍِ  َسَحْهُذ ِإَنى َسُعىِل انهَّ

“ Aku sedang berjalan untuk menuju Rasulullah  dan beliau wafat sedangkan saya masih 

dalam perjalanan.” 

 

16/70.   Al Awzaa’iy rahimahullah  berkata : 

ٍَ َيِشٌّعب،  ٍَ ِعرِيٌ ََّذ ِث ٍَ َلِذ َيبَد، َوَوَجِذُد ُيَح ٍَ، َفَىَجِذُد اْنَحَغ ٍِ ِعرِيٌ ٍِ، َواِث َخَشِجُذ ِإَنى اْنَحَغ

ًََكَث َأٌَّبّيب، ُثىَّ َيبَد ُِ َف ِّ ََُؼىُد  َفَذَخْهَُب َػَهٍِ

“ Aku keluar menuju Al Hasan dan Ibnu Sirin, aku menjumpai Al Hasan telah mati dan 

menjumpai Muhammad bin Sirin sakit, kemudian kami masuk menjumpainya dan kemudian 

kami kembali dan bermalam beberapa hari, kemudian dia mati.” 

 

17/72. ‘ Abbas bin Yazid  rahimahullah berkata : 

ُّ َّ، َفَزَهمَِّزًُِ َجَُبَصُر ًَِذاَِ  َخَشِجُذ ِإَنى اْنُكىَفِخ َيَغ َأِثً، َوَأََب ُأِسٌُذ َأَثب ِإِعَحبَق اْنَه

“ Aku keluar menuju Kufah bersama ayahku, dan aku  ingin menjumpai Abu Ishaaq  Al  

Hamdaaniy, dan aku menjumpainya dalam keadaan telah menjadi janazah.” 

 

18/78.  Ali bin Husain bin Waafid rahimahullah berkata : 

"َيبَد ِإِعَشاِئٍُم : َحَجِجُذ َعََُخ ِعزِّنَي َوِيبَئٍخ، َفَمِذِيُذ اْنُكىَفَخ، َفَأَسِدُد ِإِعَشاِئٍَم َفبِعَزْمَجَهًُِ انَُّبُط، َفَمبُنىا  

“ Aku haji pada tahun 160, kemudian mendatangi Kufah dengan tujuan bertemu Israail, manusia 

manusia mendatangiku dan mereka berkata : “ Israail telah mati.” 
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Inilah yang dimudahkan oleh Allah  bagi saya untuk mengumpulkannya, semuanya atas 

nikmatNya, semoga Allah memberikan kita rezeki berupa ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan 

dalam ucapan dan amalan. Dan Allah  mengampuni dosa  saya - kedua orang tua, anak dan 

istri serta kaum muslimin, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

 

 

Akhukum fillah 

Alfaqir Abu Asma Andre 

 

 

 

 

Dipersilahkan menyebarkannya dan semoga menjadi amal jariyyah atas kita semua. 


